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Resumo:O presente estudo visa mensurar a real aplicação de ferramentas de análise na concessão de
crédito de cooperativas de crédito de Minas Gerais, vinculadas a central CREDIMINAS do sistema
SICOOB, com o intuito de verificar se uma maior ou menor aplicação de tais dispositivos resultam num
impacto proporcional nos índices de inadimplência das amostras, e concomitantemente identificar um
modelo mais adotado e/ou mais eficiente. A escolha da amostra se deu pela representatividade que este
tipo de organização assume na comunidade que a abriga, sendo em alguns casos a única opção de
intermediação financeira local. Este tipo de organização ainda é pouco conhecido nos maiores centros e
apresentou nos últimos anos crescimento favorável, mesmo fronte a cenários de recessão econômica. Foi
elaborado como estudo de caso aplicação de questionário em 15 singulares que responderam questões
sobre seus mecanismos de análise mais utilizados, influência do conhecimento pessoal com o associado
na concessão de crédito, seu resultado e provisionamento nos exercícios de 2016 e 2017. As respostas
foram tabeladas e apresentadas na seção de Resultados da Pesquisa, onde também serão abordadas as
confrontações entre as perguntas e as respostas colhidas pelas amostras. Essa confrontação permitiu
ainda, a elaboração de uma ferramenta que viabiliza a análise da eficiência na concessão de crédito, de



modo a identificar pontos carentes de melhoria.
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1. INTRODUÇÃO O principal objetivo da captação de recursos é reforçar a posição financeira de uma 
empresa, para que possam ser empreendidos novos projetos que estimulem o desenvolvimento da 
entidade. Pode-se vincular a essa explanação, o conceito de crédito financeiro explicado pelo site 
do Banco do Brasil, como sendo a “disposição a um tomador, de recursos financeiros para fazer 
frente a despesas ou investimentos, financiar a compra de bens, etc.”. O mesmo site ainda 
contempla sobre evolução do conceito, nascido da necessidade dos primeiros empreendedores de 
expandir seus negócios e que buscavam junto a bancos subsídios mediante o pagamento de juros. 

Nascem aí as primeiras instituições financeiras, responsáveis pela intermediação 
financeira entre agentes superavitários e deficitários. Desde então, o mercado foi tomando forma 
e abrangência a ponto de se dividir em diversas instâncias. No Brasil, essas organizações são 
regulamentadas pelo Sistema Financeiro Nacional e classificam-se entre órgãos normativos, 
supervisores e operadores, que, ainda, se subdividem por natureza de atuação e finalidade. 

Nesse contexto, o ramo de cooperativas de crédito, mesmo diante de um cenário de 
recessão, vem apresentando crescimento favorável tanto em valores quanto em número de 
instituições. Tais cooperativas oferecem os mesmos serviços financeiros que as instituições 
bancárias e possuem seu próprio fundo garantidor. Por isso, é natural que possuam também as 
mesmas preocupações quanto a risco de crédito, inadimplência e saúde de suas carteiras. 

Foi com o intuito de mitigar os riscos da concessão de crédito e estimar prováveis 
prejuízos frutos de inadimplência, que foram consagrados os processos de análise de 
demonstrações contábeis. Tal fato avigorou a análise de demonstrativos, que deixou de ser um 
procedimento isolado ou utilizado em caráter de exceção, e se evidenciou como ferramenta de 
gestão e controle de risco, utilizada de maneira indireta na composição do spread. 

Como é de se esperar, as cooperativas não demoraram para aderir as técnicas de análise, 
mesmo que de forma parcial ou adaptada à realidade de suas carteiras. Fronte a este cenário, 
temos a pergunta foco da pesquisa do presente artigo: Como avaliar se todos os procedimentos 
empregados, estão de fato contribuindo positivamente para o desenvolvimento da instituição? 

Para responder a tal questionamento, foi aplicado questionário em cooperativas singulares 
do estado de Minas Gerais, pertencentes a central CREDIMINAS da rede SICOOB, o maior 
sistema financeiro cooperativo do país. O presente estudo objetiva identificar mecanismos de 
análise e gestão de risco dessas instituições, mais especificamente pretende-se: a) Levantar os 
mecanismos  de análise de crédito das cooperativas; b) levantar a inadimplência de cada uma; c) 
verificar se há relação entre análise de crédito e inadimplência. Em segundo escopo, o estudo teve 
o propósito de elaborar uma ferramenta corporativa que viabilize o encontro e análise de 
variáveis que indiquem carências nos métodos aplicados tanto na análise quanto na concessão de 
crédito das cooperativas singulares nas quais for aplicada. 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1. COOPERATIVISMO DE CRÉDITO 

Meinen (2012) define o cooperativismo de crédito como sendo uma alternativa sócio 
econômica, onde as pessoas são o centro e o capital possui somente um papel instrumental. A 
afirmativa exposta anteriormente se refere a isonomia proporcionada pelo cooperativismo, isto 



   
porque nesse tipo de organização, cada indivíduo possui o mesmo poder de voto, independente de 
sua participação financeira na cooperativa. Além disso, as sobras auferidas pela entidade são 
distribuídas aos seus associados ao final do exercício. 

A primeira organização cooperativista surgiu em 1844, composta por 28 tecelões. Tinha 
por finalidade permitir que estes profissionais conseguissem competir com o mercado capitalista 
em expansão. As cooperativas voltadas a interesses financeiros surgiram anos depois, em 1852 na 
Alemanha. Daí em diante as cooperativas se reinventaram e adequaram, ate as versões que 
conhecemos atualmente, conforme expõe Marcio Port (2010) pelo portal do cooperativismo de 
crédito, ganhando inclusive apoio e divulgação pelo próprio Banco Central do Brasil.  
 Atualmente as cooperativas de crédito oferecem os principais serviços de uma instituição 
financeira convencional possuindo inclusive seu próprio fundo garantidor. Suas principais 
distinções se encontram na não natureza bancária por parte das cooperativas, que por sua vez não 
estão autorizadas a captar depósitos a vista e gerar moeda. Além disso sua administração conta 
com participação direta de seus cooperados, já que ao integralizarem seu capital tornam-se 
também donos da empresa, como expõe Souza e Meinen (2010), tanto no que tange a votação de 
seus projetos e políticas, quanto na destinação dos serviços e distribuição de sobras.  
 Não obstante, locam-se principalmente em comunidades mais remotas como expõe Souza 
e Meinen (2010), sendo para muitos de seus associados a instituição financeira mais próxima, o 
que torna os serviços oferecidos personalizados às necessidades de seus usuários. 

O crescimento constante do seguimento permitiu que as cooperativas de crédito 
conquistassem sua lei complementar em 2009 – lei nº 130, tornando-se o primeiro segmento do 
Sistema Financeiro a conquistar legislação própria conforme Souza e Meinen (2010). A expansão 
pode ser ratificada ao observamos o figura 1, disponibilizado pelo Bacen, sobre o nº de 
instituições financeiras autorizadas a funcionar, abrangendo os anos de 1995 a 2003. 

 
Figura 1: Expansão do número de instituições financeiras autorizadas a funcionar nos anos de 1995 a 2003 

Fonte: Banco Central do Brasil – Quantidades de Instituições Autorizadas a Funcionar 



   
 

Esse avanço ainda é abordado por Carlos Alberto dos Santos, apud Meinen e Port (2012) 
no capítulo sobre a visão do Sebrae sobre o cooperativismo de Crédito. Segundo o autor, uma das 
metas a serem promovidas pelo Bacen é a inclusão financeira, esse projeto vem sendo realizado 
por meio do Plano de Ação para Fortalecimento do Ambiente Institucional para a Adequada 
Inclusão Financeira, lançado em 2012. O esquema visa basicamente a educação financeira da 
população, tendo ao seu alcance opções adequadas a suas reais necessidades. 

Nessa conjuntura o Bacen instituiu medidas primordiais para a efetivação de seu plano, 
dentre elas encontram-se a implantação de correspondentes bancários em áreas remotas e 
estímulo ao cooperativismo como ferramenta de inclusão financeira.  
2.2. INADIMPLÊNCIA E RISCO DE CRÉDITO 

Busanello (2012), define risco como sendo a “incerteza ou imprevisibilidade de não 
ocorrer o que foi definido e/ou planejado”.  O conceito em si é bastante abrangente, entretanto tal 
definição é comumente aplicada ao setor financeiro para descrever a possibilidade de não 
recebimento do valor concedido ao devedor, o chamado risco de crédito. 

Nas transações de intermediação financeira, o risco do não recebimento fica por conta da 
instituição concessora do crédito. Para que se disponha a correr este risco, a concessora 
(comumente instituições financeiras) inclui na sua remuneração, uma parcela destinada a 
cobertura da provável inadimplência, sendo este, um dos itens que compõe o spread. Conforme  
fascículo disponibilizada pelo site do Banco Central do Brasil, “Juros e Spread Bancário”da Série 
“Perguntas Mais Frequentes”, o Spred compreende a remuneração exigida pela instituição 
financeira para realizar sua atuação no fluxo de crédito, compreendendo a parcela de risco 
assumido, cobertura dos custos e o remanescente referente a parcela de lucro da instituição, 
conforme palavras do próprio material, o “spread deve ser compreendido como uma diferença de 
custos, que a instituição financeira utiliza para cobrir despesas diversas (despesas administrativas, 
impostos e provisão para o caso de inadimplência, entre outras).” 

Assaf Neto (2008), cita ainda outros 7 riscos da intermediação financeira, além do risco 
de crédito, também abordados por Amauri Luiz Busanello (2012), sendo eles: o risco de variação 
da taxa de juros incidente entre a captação pelos bancos e sua concessão, podendo ocorrer em 
função do prazo ou mudanças em seu indexador. Risco do mercado, mudanças na economia geral 
afetam diretamente a atuação de devedores e credores, risco operacional normalmente associados 
a falhas técnicas da instituição como empresa, como sistemas ou falhas humanas. Risco de 
câmbio, principalmente para negociações em moedas estrangeiras, ou ainda quando há variação 
drástica nos preços das moedas, risco soberano, relacionado a atuação dos bancos além do seu 
país de origem, quando há a possibilidade de que o país estrangeiro imponha limites a atuação da 
instituição. O risco de liquidez, não só por parte dos tomadores mas também por parte da 
instituição, quando esta não consegue captar depósitos suficientes para honrar com os 
compromissos assumidos perante aos agentes superavitários, e por fim o risco legal, que trata 
acerca do não cumprimento adequado de determinada legislação.    

A fim de compreender essas variáveis, foi instituída em 1999 a resolução 2682, que trata 
da classificação de clientes e suas operações de crédito em instituições financeiras de acordo com 
seu enquadramento de risco. Segundo a referida norma, os créditos concedidos serão organizados 
na carteira da instituição financeira em níveis de AA à H de acordo com a possibilidade de não 



   
recuperação do montante emprestado. Deste modo, em nível AA enquadram-se casos com menor 
possibilidade de inadimplência, ate que cheguemos ao nível H em que há 100% de probabilidade 
de descumprimento da obrigação. 

É a partir desta metodologia que é constituída a conta de provisão para devedores 
duvidosos das instituições financeiras como explicado no art. 6º da mesma resolução, à medida 
que uma operação agrava sua probabilidade de não pagamento, seja por inadimplência, aumento 
do endividamento, enfraquecimento das garantias agregadas, dentre outros motivos, piora-se 
também o nível de risco e concomitantemente, o percentual de provisionamento mensal. 

Esta é também uma forma aderida para mitigar o impacto de um prejuízo operacional 
devido ao efetivo não pagamento do crédito concedido, quadro que ocorre assim que a operação 
atinge 6 meses de sua classificação em nível H. Desse modo, é possível reconhecer o impacto da 
perda paulatinamente no resultado da instituição, por meio do aumento contínuo da conta de 
provisão para devedores duvidosos. 

Isto posto, faz-se uso da análise de demonstrativos,  no intuito de prever a capacidade de 
pagamento do solicitante do crédito, antes que este venha a ter problemas com sua solvência e 
por consequência traga agravos à própria instituição aumentando o provisionamento em suas 
operações. Assaf Neto (2010) contempla “Os intermediários financeiros, basicamente bancos 
comerciais e de investimento, constituem-se tradicionalmente no principal usuário da análise de 
balanços... Os interesses dos bancos, em geral, incluem o conhecimento da posição de curto e 
longo prazo da empresa”.  

Becker et. al. (2016), ainda complementa dizendo que através da análise é possível 
identificar a capacidade de pagamento do tomador, bem como a linha de crédito mais adequada 
ao demandante. Ainda sim, os mesmos autores, ainda salientam que mesmo que o crédito tenha 
sido bem concedido e caucionado de análise minuciosa e políticas de crédito bem aplicadas, 
ainda há a possibilidade de inadimplência. É nesse ponto que se aplica o serviço de uma cobrança 
especializada e apta a gerir processos de recuperação de crédito visto que este se inicia tão logo é 
liberado o recurso ao tomador. 
2.3. ANÁLISE DE CRÉDITO  
 Nesse ponto, entendemos que a inadimplência é um fator que não pode ser impedido e 
sim estimado, sendo esta a função que cabe ao analista, prever indícios de insolvência em sua 
base de clientes visando minimizar ao máximo sua probabilidade, apontando indivíduos não 
merecedores de crédito. No intuito de atingir seu objetivo o analista fará uso de diversos métodos 
de análise, Palepu et. al, apud Vasoncelos, Gonçaves e Medeiros (2014),  descreve os 4 
principais aspectos de uma boa análise fundamentalista sendo 1) análise de estratégias de 
negócios, 2) análise financeira por meio de suas demonstrações contábeis, 3) análise financeira 
comportamental, com base em posições passadas do proponente e por fim, 4) a manifestação de 
opinião do analista, de acordo com os dados colhidos e expectativas traçadas por ele. 

A literatura acerca do tema, traz ainda, com frequência a aplicação dos C’s do crédito. O 
site do Sebrae resume cada ítem dos 6 C’s normalmente considerados. Tratam-se de: Caráter, 
literalmente relacionado a índole do tomador e sua movimentação tanto com a própia instituição 
quanto com os órgãos fornecedores de informações, como os de proteção ao crédito e no próprio 
Sistema Financeiro Nacional. Capacidade, essa se referindo a “capacidade” do proponente em 
gerar recursos financeiros para cobrir o crédito pleiteado. O Capital que tange acerca do 



   
patrimônio do tomador. Colateral, tangendo a cerca das garantias agregadas a operação. Para 
operações de valores mais significativos, será exigido pela instituição, cauções ao crédito 
concedido, para que na hipótese de não pagamento, possa ser negcociada dação em pagamento ou 
assunção da dívida por um terceiro.O C de Condições busca estimar os efeitos externos do 
mercado, política, clima, oscilações de segmento, etc., e seu impacto na capacidade de pagamento 
do cliente visto que uma oscilação em uma dessas variáveis também sensibiliza o recebimento da 
dívida. Por fim o Coletivo/Conglomerado, que abrange as relações financeiras entre o proponente 
com seu grupo econômico na forma de sócios - pessoas físicas ou na forma de empresas 
associadas, também como uma saída para identificar uso de pessoa interposta. 
 Há ainda uma separação dos mecanismos de análise de crédito, em análise subjetiva e 
análise objetiva ou estatística. Sendo a primeira conforme Segura, Molini e Ferreira (2016), 
“envolve decisões individuais quanto à concessão ou recusa de crédito”, em outras palavras, 
sustenta-se pela “subjetividade” da decisão humana. A segunda metodologia baseia-se em 
instrumentos estatísticos, dentre os métodos mais populares, encontra-se a Análise de 
demonstrativos, podendo ser aplicada dentro ou paralela as metodologias supracitadas. Alcantara 
da Silva (2010) cita as instituições financeiras como um dos principais usuários externos da 
ferramenta e Matarazzo (2010) complementa comparando a análise de índices a um exame 
médico, como forma de exemplicar o papel que a ferramenta exerce na detecção da saúde 
financeira de uma empresa.  
 A fim de verificar o cenário mais fidedigno a realidade do tomador de crédito, o analista 
fará uso dos indicadores que lhe proverão mais informações e segurança para elaborar seu 
parecer. Alcantara da Silva (2010) ainda diz que o processo de tomada de decisão seguirá o 
padrão comumente traçado nas ciências, conforme mostra a figura 2:. 

 
Figura 2: Processo de tomada de decisão. 

Fonte: Elaborado pelo autor; adaptado de Alcantara da Silva (2010, p.179). 
  

Isto garante ao analista a liberdade de trabalhar com índices que o mesmo julga mais 
adequados ao porte, segmento, área de atuação e finalidade da empresa. Evidentemente poderá 
haver divergência na escolha e opnião de analistas diferentes, entretanto há indicadores 
abordados reiteradamente por autores da área (Quadro 1), e que atendem as necessidades básicas 
de identificação da saúde financeira de um tomador de crédito.  
 Também popular no meio da análise, é a verificação horizontal e vertical. Diferente da 
análise de índices que confronta contas de grupos e naturezas diferentes, este método permite a 
evolução de cada conta dentro de seu próprio grupo. Horizontalmente, é avaliada a evolução 
temporal, como descreve Assaf Neto (2010). Verticalmente, conforme Alcantara da Silva (2010), 
é possível identificar a representativadade de cada conta, dentro da demonstração de resultado. 



   
Essas metodologias ainda são porta para a identificação de inclusão ou fortalecimento de 
garantias a operação de crédito. 

Quadro 1: Indices financeiros voltados para identificar a saúde financeira de um tomador de crédito: 
Indicadores de 
Rotatividade 

Ciclo operacional; 
Cliclo financeiro; 
Prazo médio de rotação de estoques. 

Identifica a saúde do fluxo de vendas do 
devedor e indica um período de vencimento 
que seja comodo de acordo com seu ciclo 
financeiro. 

Liquidez Liquidez geral; 
Liquidez corrente; 

Identifica a capacidade do tomador em arcar 
com seus compromissos no curto prazo. 

Estrutura de 
capitais 

Participação de capitais de terceiros; 
Composição do Endividamento; 
Grau de Imobilização do PL; 

Identifica a representatividade do capital 
próprio e de terceiros nas origens de recursos.  

Rentabilidade 
 

Giro do ativo; 
Margem líquida; 
Rentabilidade do ativo (ROI/ROA) 
Rentabilidade do PL (ROE) 

Identifica o retorno que a atividade 
efetivamente gera aos investimentos 
aplicados, tanto próprios quanto de terceiros. 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
2.3.1. CREDIT SCORING 
 O Credit Scoring ou pontuação de crédito, visa classificar o tomador em uma escala 
numérica que classifica seu risco Camargos, Camargos, Araújo (2012) complementam definindo 
que o scoring é uma técnica que avalia e pontua o limite de crédito que pode ser atribuído a um 
cliente, e mensura uma probabilidade de um tomador torna-se inadimplente. 
 O scoring é uma ferramenta estatística, que considera a movimentação de um componente 
no ramo creditício e o atribui uma pontuação de 0 a 1000. O site do Serasa Expirian esclarece “a 
análise de informações existentes na base de dados da Serasa e relacionadas às consultas 
realizadas pelos clientes da Serasa são combinadas e se transformam em uma pontuação” . O 
Serasa é um dos provedores de informação para o credit scoring e faz a mediação com as 
instituições financeiras, entretanto a entidade também disponibiliza ao consumidor a consulta do 
seu próprio scoring, bem como abre espaço para que o mesmo tente melhorar sua pontuação. É 
valido lembrar que apesar de tratar a cerca do risco da concessão de crédito, a decisão de 
financiamento é puramente da instituição financeira, sendo o credit score somente uma 
ferramenta puramente estatística. 
2.3.2. VINCULAÇÃO DE GARANTIAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
  As garantias são forma de caução da operação de crédito exigidas a fim de mitigar os 
riscos operacionais e/ou melhorar o nível de risco de uma operação de crédito. De acordo com 
Sobral Pinto (2014) “os direitos reais de garantia são direitos subjetivos constituídos pelo devedor 



   
ou por um terceiro em favor do credor, mediante a afetação de um bem, cujo valor representativo, 
no momento da execução, garantirá o cumprimento da obrigação”.  

Conforme explanação, o objetivo principal da vinculação de garantias ao crédito, é 
resguardar o cumprimento da liquidação da operação de crédito, onde caso não ocorra no fluxo 
normal – pagamentos por parte do devedor, far-se-á uso das garantias para cobrir montantes em 
aberto, seja por assunção da responsabilidade por aval ou fiador, seja por dação em pagamento de 
garantia real, conforme previsto por art. 1.419 do Código Civil “Nas dívidas garantidas por 
penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao 
cumprimento da obrigação”. 
 As garantias, sua necessidade de inclusão e/ou fortalecimento serão avaliadas pela 
instituição financeira, tanto no momento da negociação quanto no próprio processo de análise. 
Sua existência permite ao proponente maior poder de negociação e concomitatemente maior 
acesso ao crédito, ao credor, oferece a segurança do recebimento do valor emprestado.  
3. METODOLOGIA  Para atingir os objetivos, foi realizada uma pesquisa qualitativa de cunho descritivo e 
analítico. De acordo com Oliveira (2002), a pesquisa descritiva “tem por finalidade observar, 
registrar e analisar os fenômenos...”, e o presente estudo objetiva verificar o comportamento de 
cooperativas singulares em relação a sua análise de crédito, procedimentos padrões e mais 
eficientes. Em relação as técnicas de coleta e análise de dados foram usadas: Pesquisa 
bibliográfica, pesquisa documental e coleta de dados primários.  

A pesquisa bibliográfica aplicada a este artigo foi embasada em livros, artigos, revistas, 
legislação e sites provedores de informação acerta dos temas abordados. Segundo Cervo e 
Bervian (1983) a pesquisa bibliográfica é aquela que “explica um problema a partir dereferenciais 
teóricos”. Gil (2008) complementa dizendo que a principal vantagem de uma abordagem 
bibliográfica está no fato de o pesquisador ter acesso a uma gama de fenômenos muito mais 
abrangente que a analisada de modo isolado. 
 Além disto, foi aplicado questionário que, conforme Gil (2008) é uma “técnica de 
investigação composta por um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o 
propósito de obter informações”. O mesmo autor ainda explica que para a elaboração desta 
ferramenta, é necessário transformar em questões, o objetivo da pesquisa. 
 Como objeto da aplicação do questionário, foram escolhidas cooperativas de crédito 
singulares pertencentes a Central CREDIMINAS, subordinadas ao Sicoob confederação. O 
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (SICOOB) é a entidade que se ocupa das funções 
de apoio as singulares, como marketing, auditoria interna e TI. Vinculadas ao Sicoob tem-se 
entidades não cooperativas, sendo o Bancoob (Banco cooperativo do Brasil S/A) responsável pela 
conexão entre o sistema Sicoob e o mercado financeiro, também detentor do controle da Cabal 
Brasil Ltda. processadora dos cartões emitidos pela entidade; a SICOOB DTVM, gestora de 
recursos de terceiros; a Sicoob Previ, gestora dos planos de previdência complementar;  e o FGS, 
Fundo Garantidor do Sicoob, responsável pela proteção de depósitos, todos voltados ao suporte 
as cooperativas e destinados prestação de serviços a associados, Meinen e Port (2012).  
 Com 15 centrais distribuídas no país, a representante do Sicoob em Minas lozaliza-se em 
Belo Horizonte – Central CREDIMINAS com mais de 80 singulares subdivididas pelo estado, 



   
são as verdadeiras responsáveis pelo relacionamento direto com o associado e a estas, foram 
dirigidos os questionários, já que cabe a cada singular a responsabilidade pela concessão de seu 
crédito, bem como o ônus gerado por ele. 

A partir da aplicação do questionário foi possível a elaboração da ferramenta “Medidor de 
Eficiencia Cooperativista”, montada a partir da identificação dos principais instrumentos de 
análise de concessão e de acompanhamento do crédito nas cooperativas. Apesar da amostra não 
poder ser considerada significativa quanto a sua representatividade, pois equivale a  
aproximadamente somente 18% de sua população total, a eficácia dos dados levantados e da 
própria ferramenta construída pode ser comprovada por se tratar de referências que retratem a 
realidade do público ao qual se destina. A Elaboração da ferramenta, em atendimento a um dos 
objetivos propostos pelo presente artigo, visa identificar padrões que apresentam maior êxito em 
suas combinações, permitindo ao gestor visualizar em números, o impacto de suas praticas 
operacionais e ainda, se for de seu interesse, comparar com outras instituições do segmento. 
 
3.1. AMOSTRA DO ESTUDO 

Para exercer a presente pesquisa, foi disponiblidado questionário as singulares 
pertencentes a cetral CREDIMINAS, das quais 15 retornaram com respostas a cerca do perfil de 
seus associados, teor de exigência de garantias para suas operações de crédito, mecanismos de 
análise aplicados e estratégias para mitigação de risco de inadimplência, além de perguntas sobre 
a saúde de suas carteiras no que tange a resultado, provisionamento para devedores duvidosos e 
percentual de prejuízo em relação ao seu patrimônio. 
 A partir de tais respostas, foi possível elaborar a ferramenta “Medidor de Eficiencia 
Cooperativista” que permite ao usuário avaliar o desempenho e a eficiência de seus métodos de 
análise e acompanhamento de crédito e ainda, na hipótese do usuário identificar falha em sua 
metodologia, buscar dentre as variáveis abordadas o ponto fraco de sua cooperativa. 
 
4. RESULTADOS  De acordo com a lei 5.764/71 – Lei que define políticas e regime juríco das cooperativas, 
em seu artigo 6º define a singular como sendo aquelas constituidas com no mínimo 20 pessoas 
físicas, as Centrais como sendo o agrupamento de 3 singulares e as Confederações por sua vez, o 
somatório de 3 centrais. A mesma legislação em seu artigo 7º ressalta que são as singulares, as 
responsáveis pela prestação direta de serviços ao seu associado, e por este motivo, são os órgãos 
escolhidos para atenderem a este estudo de caso.  
 O questionário foi diponilizado on line para as singulares da Central Crediminas, onde o 
objetivo era reconhecer, através de seu preenchimento, como é tratada a análise e concessão de 
crédito em cada uma das instituições, independentemente do publico alvo. Após o período de 
coleta das respostas os dados foram tabelados, compondo o seguinte figura 3:. 



   
 

Figura 3: Levantamento de respostas obtidas pelo questionário. 
Fonte: Elaborado pela autora – consolidação dos dados colhidos via questionário on line. 

4.1. DISCUSSÃO DOS DADOS DOS QUESTIONÁRIO 
Acima temos a representação da ferramenta, que consolida todas as respostas obtidas. 

Apesar do crescimento recorrente do setor, como explanado no referencial teórico do presente 
artigo, o cooperativismo ainda tem sua base no meio rural, visto que em 60% das cooperativas, a 
maioria dos associados tira seus sustento das atividades agrícolas e/ou pecuárias.  

Não por coicidencia a própria presidecia da república reconheceu esta importância com a 
instituição do RECOOP - Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária, 
após período em que o SFN reduziu sua atuação no meio rural devido aos riscos e incertezas 
provenientes deste ramo de atividade conforme ratifica VAGNER FILHO (2017).  

A segunda e terceira variável considerada se refere as ferramentas de análise de crédito 
adotadas e seu foco, ponto que compõe um dos objetivos deste estudo. Como explanado pelo 
referencial teórico, é papel da análise de crédito mitigar o risco do não recebimento, logo a 
aplicação de métodos e a forma com que esta se dá, influenciará das demais condutas da 
instituição para com suas carteiras. A amostra foi sondada acerca de qual era o principal método 
de análise adotado e de acordo com as respostas individuais percebe-se que é comum a assunção 
de mais de um método como ferramenta principal a fim de abranger o maior número de variáveis 
e/ou informações complementares, porém destacam-se como mais populares o Credit Scoring, 
ferramenta estatística disponibilizada pelo Serasa, e a análise comportamental do proponente seja 
na cooperativa ou ate mesmo, sua movimentação com instituições vinculadas ao Banco Central. 

De acordo com as respostas auferidas, não é possível estabelecer uma relação direta entre 
a intensidade da análise de crédito versus o provisionamento da singular, respondendo a terceira 
pergunta listada nos objetivos do presente estudo. Entretanto, percebe-se que aquelas que adotam 
mais de um método como referência, tendem a ter um menor valor classificado em prejuízo, 
mesmo que mantenham uma postura mais complacente para com seus associados, o que nos leva 



   
a crer que a aplicação de uma boa análise de crédito tem mais eficiácia do que um 
posicionamento rígido quanto a outros aspectos como uma maior exigência de garantias ou 
acompanhamento da dívida de maneira mais ofensiva.  

Para complementar a questão da análise, obteve-se ainda um retorno sobre qual índice é o 
mais adotado, quando da utilização de análise de demonstrações. 60% das singulares, concentram 
seus esforços na verificação da liquidez dos seus proponentes e em ultimo lugar foram 
classificados os indicares de rentabilidade; segundo as respostas por extenso daqueles que se 
interessaram a justifca-las, no meio rural, tais índices tem baixa aplicabilidade. 

Em seguida, partindo-se do pré suposto de que as Cooperativas de Crédito tendem a 
instalar-se em municípios menores, e por isto, é comum que seus funcionários tenham um maior 
conhecimento e proximidade para com seus associados, a amostra foi questionada sobre quanto 
porcento a pessoalidade influencia no processo de liberação do recurso financeiro. 46% da 
amosta afirma que esse relacionamento tem significância entre 31 a 50% no processo de análise. 
4 das 15 singulares admitem que muitas vezes essa variável influencia mais que 50% no processo 
de concessão, entretanto, uma alteração nos valores dessa variável, não parece impactar de forma 
direta nos resultados financeiros. 

 A solicitação de garantias também avaliada pela ferramenta e pelo questionário, foi 
alocada com o intuíto de identificar o perfil da singular quanto a sua disponibilidade em correr 
riscos. Uma operação que conta com garantias, seja real ou fidejussória, oferece menor 
probabilidade de não pagamento. Isto posto, considemos como rígida a cooperativa que exige 
algum tipo de garantia em todas suas operações e mais tolerante, aquela que se permite abrir 
exceções. Dos casos citados acima, em que a pessoalidade tem influencia relevante na tomada de 
decisão, 7 das 11 singulares admitem exigir garantias – preferencialmente reais – para valores 
mais expressivos. É valido lembrar, que como supracitado, este artigo não aborda os 
procedimentos de execução e/ou dação da garantia como pagamento do débito. 

Ainda acerca da postura da singular, é avaliado seu impediento na liberação de novos 
créditos para determinados níveis de risco dispostos na 2682/99. Conforme a referida resolução, é 
de responsabilidade da instituição detentora do crédito realizar a classificação de suas operações, 
portanto está em seu poder, determinar com que margem de provisionamento prefere não liberar 
novos créditos, uma vez que o impacto desse provisionamento afeta diretamente seu resultado. 
Por isso, foram abordados fatores que tangem sobre o enquadramento do resultado, percentual de 
provisão e percentual de prejuízo, este ultimo representando as operações classificadas em nível 
HH, conforme dita resolução 2682/99 nível para o qual as operações são remanejadas após 360 
dias de inadimplência, o que não significa a extinção de processos de cobrança. 

Conforme resultados do questionário, 4 das 15 singulares, não possuem restrição quanto 
ao nível de risco de operações/associados, 50% desse grupo apresenta em sua conta de devedores 
duvidos, um provisionamento de 31 a 50% do resultado. 25% possui prejuízo enquadrado na 
faixa de 11 a 30% do seu patrimônio líquido. Em contra ponto, 40% da amostra, não libera novos 
créditos a partir do enquadramento “D” equivalente a um provisionamento de 10% do crédito 
liberado. O bloqueio por nível de risco mostra-se eficiente uma vez que das singulares que 
aderiram a esta prática 66% possui um provisionamento geral em torno de 10% de seu resultado 
e/ou operações classificação em HH no mesmo percentual. 



   
Por fim, buscou-se identificou-se sob quem recai a responsabilidade do acompanhamento 

do crédito, após sua liberação, objetivando encontrar dentre os setores normalmente envolvidos, 
qual mais eficiente. De acordo com as respostas computadas 66,66% das cooperativas deixa o 
acompanhamento da operação a cargo dos setores de crédito e/ou cobrança. Dos demais 33,34% 
que não deixam seus créditos sob os cuidados dos setores mencionados, 60% deles apresenta 
problemas com provisionamento ou alto índice de prejuízo no período analisados, o que mostra 
que ter um setor especializado aumenta significativamente a probabilidade de sucesso no 
recebimento do crédito. 
 
4.2. APLICAÇÃO DA FERRAMENTA 

O Medidor de Eficiencia Cooperativista foi elaborado a partir da identificação das rotinas 
e necessidades das singulares que se disponibilizaram a responder o questionário de amostragem. 
Todas as perguntas abordaram aspectos pertinentes ao seu processo de concessão de crédito e 
resultado do exercício, ponto no qual podemos nos posicionar quanto ao sucesso ou não dos 
processos adotados pela instituição. 

A ferramenta toma o formato representado na Figura 4 – Medidor de Efienciencia 
Cooperativista – Singular X, a fim de abranger as variáveis adotadas com maior frequência na 
amostra, entretanto possibilita que os aspectos sejam mutáveis de acordo com o grupo em que se 
enquadra a singular, caso a mesma, durante sua rotina de utilização, sinta necessidade de 
adequar-se a um publico alvo ou a um cluster. 
 

 
Figura 4: Medidor de Eficiencia Cooperativista – Singular X 
Fonte: Elaborado pela autora – respostas protocoladas da singular X. 

 
A título de exemplo, a ferramenta será aplicada a uma das cooperativas que serviram de 

amostra, a qual teve maior disponibilidade de fornecer esclarecimentos sobre suas rotinas. Como 
observado, esta é umas das 9 singulares que tem sua base de associados concentrada no meio 



   
rural, e sua análise de crédito tem enfoque no apontamento estatístico do credit score e no próprio 
comportamento do associado em suas carteiras. Inicialmente chama-se atenção para o fato de que 
os mecanismos de análise da singular mostram-se limitados no que tange a novos associados, ou 
associados que ainda não possuem histórico de atuação com o Sistema Financeiro Nacional, haja 
vista que não há como analisar um “comportamento” sobre os pagamentos do proponente e 
também limita o percentual do Credit Score que, apesar de ser uma ferramenta estatística, toma 
como base a atuação do índivíduo num mercado.  
 Apesar do resultado enquadrado na faixa de 7 a 10 milhoes, o maior valor dentre as 
amostras colhidas, seu provisionamento representa de 11 a 30% desse valor no final do exercício, 
valores que mostram que há carência nos processos da instituição, já que o ideal para essa 
variável é que quanto menor, melhor. Com estas primeiras informações, pode-se perceber o 
objetivo do Medidor de Efiencia Cooperativista que é o de visualização falhas na gestão 
operacional, quando houver padrões comparativos e/ou evolutivos ou metas de aprimoramento.  

A primeira medida para tentar cessar o provisionado já foi adotada pela instituição com a 
implementação de um bloqueio para operações nível D. Entretanto, aplicando o Medidor e 
acompanhando seus apontamentos, caso não seja demonstrado melhoramento efetivo ao longo do 
tempo, pode-se aplicar medidas em outras áreas carentes como por exemplo, os índices 
verificados na análise de demonstrações – quando é possível aplicá-los. Na instituição verificada, 
percebe-se que a maior preocupação é quanto a liquidez do associado, enquanto tendo foco no 
meio rural, não se dedica a mesma cautela na verificação da rotatividade, esta digna de atenção 
no meio rural por apresentar fluxo diferenciado. Nos meios agrícolas e pecuários, a efetiva 
entrada de receitas se dá no encerramento do ano agrícola ou logo após a colheita, diferente das 
empresas comerciais, como abrange Marion (2002). A aplicabilidade dos índices de rotatividade 
permite a instituição conhecer a demanda de mercado de seu proponente e, ainda, suas condições  
para quitar seus débitos.Também há pouca preocupação com indicadores de capital, igualmente 
relevantes ao meio rural/ industrial, já que há investimento dos ruralistas em maquinário e 
tecnologias para o manejo das plantações e pecúarias.  

Para a singular em questão, é de responsabilidade do setor de cobrança acompanhar as 
operações de crédito, seus atrasos e concomitantes pioras de níveis de risco. Nota-se certa 
flexibilidade para a exigência de garantias reais, onde são exigidos bens de maior valor 
proporcionamente ao valor do crédito concedido. Nesses pontos, a singular vem logrando em 
êxito, visto que sua carteira de créditos em HH (prejuízo) limita-se a 10% do PL da instituição, 
tendo nas garantias vinculadas, a possibilidade de recuperação do valor por ordenamento jurídico.  

Foi analisado o percentual da influencia da pessoalidade na concessão de crédito, apesar 
de enquadrar-se na faixa de 11 a 30%, este, não foi considerado relevante para esta singular visto 
seguintes pontos: A varíavel apresentou pouca relevância quando comparada com as demais 
amostras que responderam o questionário. Ressalta-se que tomamos como comparativos a 
amostra global, na aplicação da ferramenta essa comparação pode tomar a proporção que melhor 
convenha ao usuário. Em segundo lugar, considerou-se a justificativa da singular, revelando que 
apesar de haver de fato a pessoalidade, esta não é considerada fator decisório quando comparada 
a variáveis como restritivos financeiros, ausência de garantias, históricos de atrasos no SFN.  

Por fim, o êxito da ferramenta só pode ser totalmente aproveitado quando é permitido a 
análise temporal das variáveis, bem como abrangência de novos métodos. Percebe-se, ainda. que 
é importante a comparabilidade com instituições do mesmo porte e/ou mesmo campo geográfico 



   
ou econômico da instituição analisada. Além disso,  instituições desta natureza não tem entre 
concorrência financeira direta, e sim uma relação que visa a melhor adequação de produtos e 
serviços ao cooperado, logo não há um ponto de ótimo traçado previamente, e sim medidas que 
permitem a maximização do aproveitamento de sua carteira de associados. 

 
5. CONCLUSÃO  A popularização e adesão ao cooperativismo de crédito levou o setor a expandir seus 
métodos de análise de crédito, adotando inclusive mais de uma ferramenta de análise e constituir 
bloqueios para operações que oferecem maiores riscos e/ou destinam setores especificamente ao 
acompanhamento das carteiras, permitindo e viabilizando o oferecimento de uma maior gama de 
produtos e a concorrência com demais componentes do Sistema Financeiro Nacional. 
 A realização deste projeto só foi possível devido a colaboração de 15 singulares do Estado 
de Minas Gerais que se disponibilizaram a responder questionário on line, bem como esclarecer 
sobre seus métodos de análise, e gestão organizacional de sua rotina e de suas carteiras. Para 
elaboração das perguntas e conhecimento sobre os temas abordados, foi realizada pesquisa 
bibliográfica baseada em livros, sites e artigos acerca do tema, de modo a fornecer arcabolso 
teórico inclusive para elaboração do questionário.  
 De acordo com as respostas protolocadas, identificou-se que a maioria das insituiçoes 
adota mais de um mecanisco de análise, estando no topo da lista o Credit Score, ferramenta 
estatística, e o próprio comportamento do associado junto ao SFN. Detectou-se ainda que a maior 
parte das singulares tem sua conta de devedores duvidosos concentrada em ate 10% do resultado, 
bem como suas operações em prejuízo no mesmo percentual. Contudo não foi possível 
estabelecer uma relação direta entre aplicação de ferramentas de análise e a carteira de 
inadimplência, visto que há demais fatores que influenciam no processo de concessão e 
recebimento de crédito, inclusive no que tange ao publico alvo e produtos oferecidos.   
 Também a partir do questionário foi possível elaborar o a ferramenta “Medidor de 
Eficiencia Cooperativista” no intuíto de permitir ao usuário que seja possível acompanhar a 
eficiência da sua singular, principalmente quando lhe é possível comparar com outras singulares 
ou ainda verificar o comportamento das informações ao longo do tempo.  
 Entretanto, o estudo foi realizado em cima de 15 singulares pertencentes ao sistema, 
equivalentes a aproximadamente 18% da amostra total, que não representa amostra significativa 
da população total. Além disso, nem todas as instituições avaliadas tiveram a mesma 
disponibilidade de prestar informações e/ou esclarecimentos, logo, não é possível definir uma 
linha de justificativas homogênia para os procedimentos e, por isso, não foi possível aplicar a 
ferramenta para teste nas singulares, principalmente referente ao tempo e a comparabilidade com 
outras instituições de modo que permita a análise de resultados e/ou monitoriramento de 
benfeitorias já proveniente a atuação da ferramenta. Por isso, tais limitações podem servir como 
sugestões para novas pesquisas.  
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